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Afdelingsbestyrelsesmøde

Emner 
Coronastramning fredag 

Tid 
Søndag den 25. oktober 2020  

kl. 16.00 

Sted 
Beboerhuset 

Deltager 
Lene Boesen 

Lisa Fuhlendorff  

Malene Elsgart 

Mette Lund Simonsen 

Peter Nedergaard Jensen 

Peter Østergaard Eriksen 

Poornima Lakshmi 

Torben Ringsø Jensen, formand 

Afbud 
Henry Lodahl Pedersen 

Dagsorden 

Forholdsregler i forbindelse med corona 

Bestyrelsen er indkald med kort varsel i kølvandet på de stramninger, der fredag blev varslet fra 

regeringen. 

Forsamlingsloftet vil blive sænket fra de nuværende 50 personer til 10 personer med virkning fra i 

morgen. Maske bliver generelt påbudt i supermarkeder, biblioteker, museer mm. 

Restriktionerne får os til at overveje vores aktiviteter. 

Fra mødet: Statsministeren har udtrykt, at det gælder om at holde gang i Danmark samtidigt med 

at der strammes op. I dag søndag kommer det frem, at regeringen afsætter 50 mio. kr. til at 

bekæmpe ensomhed. 

Bestyrelsen drøfter grundigt en lang række situationer, der kan opstå, når vi skal overholde 

anbefalingerne.  

Børglumparken råder over to fælles huse. Efter vores snak er planen herefter, at vi fordeler os, hvis 

vi bliver mere end de 10, som regeringen sætter som grænse. De nærmere detaljer om hvordan, vil 

vi tage et møde med dem om. 

Rammer vi loftet på de 20, vil de øvrige få et tilbud om at få maden bragt ud, efter samme opskrift 
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som i foråret. 

Julefrokost vil blive aflyst og erstattet af en mindre julemiddag. Store gildesal reserveres i uge 50 

til beboeraktiviteter og må derfor ikke udlejes. 

Bliver der flere end de 20 tilmeldinger, serverer vi resterne dagen efter. 

Den beskrevne plan vil kun blive gennemført, så længe vi råder over de fælleshuse. 

Cafeen holder fortsat åben men kun i beboerhuset. Bliver der flere end 10 deltagere vil 

bestyrelsen sørge for, at anbefalingen alligevel bliver overholdt. Enten forlader vi selv cafeen, eller 

også sikrer medlemmer fra bestyrelsen, at andre, der har være der en vis tid, bytter plads med de 

nye ankomne. 

Bestyrelsen regner ikke med, at det udgør et større problem.  

Både cafeen og fællesspisning er meget brugt, og da vi nærmer os en mørk vinter med corona, så 

er der i bestyrelsen enighed om, at vi bør holde fast ved aktiviteterne. For mange er det en 

mulighed for at komme ud og for at mødes med andre. 

 

Med venlig hilsen 

Torben Ringsø Jensen 

/formand 
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Administrationens bemærkninger til referatet: 
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